
 

  

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมาวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)(สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)  
 

ปีที่ 11  ฉบับท่ี 1   มกราคม – เมษายน   2560          ISSN 1906 – 1056 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจยั บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ ตลอดจนบทความปริทัศน์     
ที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกดิการเผยแพรค่วามรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน 
 

ก าหนดออกวารสาร  ทุก 4 เดือน  (ปีละ 3 ฉบับ) 
ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  
ฉบับท่ี 3  กันยายน – ธันวาคม  

 

เจ้าของวารสาร  
วิทยาลัยนครราชสมีา 

 

บรรณาธิการ  
อาจารย์ ดร.เพ็ญศร ี   บางบอน 

 

รวบรวม ตรวจทาน จัดท ารูปเล่ม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา    ทศตา  อาจารย ์ดร.คงศักดิ์    บุญยะประณัย 
นางสาวจิฏตภิักษ์    ศรีสุรธีกลู  นางสาวสุดารัตน์    แสงโชต ิ

 

ออกแบบปก  
นายพิสุทธ์ิ    ไวยารัตนณุกรกจิ    

 

ส านักงาน  
กองบรรณาธิการวารสาร (ส านักวิจัยและพัฒนา) 
วิทยาลัยนครราชสมีา  290  หมู่ที่ 2  ถนนมิตรภาพ  ต.บ้านใหม ่  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา  30000 

 

เว็บไซต์วารสาร  
http://journal.nmc.ac.th/th 

 

พิมพ์ท่ี   
โรงพิมพ์เทคโนโลยีปทมุธานี (พี-เทค)   อ.เมือง   จ.ปทุมธานี  12000   

 
บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ 
ข้อความที่ปรากฏในบทความของวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย

นครราชสีมาแต่อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตรวจประเมินบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารของวิทยาลัยนครราชสีมา 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการที่จัดอยู่ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 

  JJoouurrnnaall  ooff  NNaakkhhoonnrraattcchhaassiimmaa  CCoolllleeggee  ((Humanities and Social Sciences)  



. 

 
 

รายนามที่ปรึกษา 
 

อาจารย์ ดร.ชนากานต์     ยืนยง   
อาจารย์ ดร.ไตรรตัน ์ ยืนยง   
รองศาสตราจารย์ ดร.วภิาส     ทองสุทธ์ิ    
อาจารย์ ร.อ.นพ. ศรัณย์    อินทกุล   

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
 

อาจารย์ ดร.เพ็ญศร ี บางบอน   
 

กองบรรณาธิการ 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  นาคะตะ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.นเิทศ  ตินะกุล  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ธนาธารชูโชติ  
รองศาสตราจารย์ศรณีัฐ  ไทรชมภู  
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  รัตนวงษ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  สาคุณ  
รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิน  เปสตันยี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดลุย์  ทานาราช   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสัพงศ์  คลังกรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  สุขสม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจรญิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภสั  ศรีวะรมณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศณิ  ส าเริงรัมย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา  ทศตา  
อาจารย์ ดร.สังเวียน  เทพผา  
อาจารย์ ดร.มงคล   มูลพงษ์  
อาจารย์ ดร.สุวิทย์   รัตนปัญญา    

 

 
 
 
 
 



 

 
 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   นาครวิเชตร   
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร   ธนาธารชูโชต ิ   
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย   รัตนวงษ ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย   พูลสวัสดิ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ   พงษ์บริบูรณ ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลวจัส์   กฤษณะภตู ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนยี์   สิกขาบัณฑติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงษ์   สัตยวงศ์ทิพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี   ตรองพานิชย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร   วรากุลรักษ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ   บุญเจรญิ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน   เจนเขว้า    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร   บุญม ี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัยภัทรดิษฐ์   หลอดค าวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์   สังฆมานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์   ไม้เจริญ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสัพงศ์  คลังกรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  สุขสม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   กุลสุจริต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศณิ   ส าเริงรัมย ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติใส   คล่องพยาบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา   ทศตา 
อาจารย์ ดร.นันทิ   สุทธิการนฤนัย  
อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี   บางบอน  
อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 
อาจารย์ ดร.สุธี   แก้วเขียว  
อาจารย์ ดร.กันยาวีร์   เมฆีวราพันธุ ์
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์   กิติพิเชษฐ์สรรค ์  
อาจารย์ ดร.สุนทรี   สิริอังกูร 
อาจารย์ ดร.ภญิญดา   รื่นสุข 
อาจารย์ ดร.ณฏัฐ์พงษ์   จันทรชโลบล 
อาจารย์ ดร.จันทร์   ติยะวงศ ์
อาจารย์ ดร.อรณุ   ไชยนิตย์   

 

 



. 

 
 

บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง
เผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการที่มีคุณภาพของคณาจารย์นักวิชาการนักวิจัยและบุคคลทั่วไป
ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยสู่สาธารณชน ทางกองบรรณาธิการ มีกระบวนการจัดท า
วารสารตั้งแต่การรับบทความ ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่จะพิจารณาบทความแต่ละบทความ ซึ่งเป็นเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลัก 
ของการขอรับรองมาตรฐาน  ส าหรับวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ปรับการออกตีพิมพ์เผยแพร่ 
จากเดิมปีละ  2 ฉบับ เพ่ิมเป็นปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน  
ปีที่  11 ฉบับที่  2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และฉบับที่  3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 
เนื่องจากมีผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก ที่จะมาลงตีพิมพ์งานวิจัยเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้การบริหาร
จัดการวารสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบรรณาธิการ จึงขอปรับการออกตีพิมพ์ เป็น 3 ฉบับ
ต่อปี ซึ่งได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรียบร้อยแล้ว ส าหรับวารสารที่
ออกในฉบับนี้มีบทความจ านวนทั้ง สิ้น 26 บทความ แยกเป็นบทความวิจัยจ านวน 24 บทความ และ
บทความวิชาการ จ านวน 2 บทความ ดังปรากฏในหน้าสารบัญ ซึ่งบทความในวารสารฉบับนี้ มี
ลักษณะที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นเป้าหมาย
ที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดท าวารสารทางวิชาการ คือเป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็น 
ตลอดจนเป็นเวทีให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้น าผลงานวิจัยออกเผยแพร่ ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการขอส าเร็จการศึกษา กองบรรณาธิการ ยินดีที่จะรับบทความวิจัยและบทความวิชาการใน
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ไปสู่สถาบันการศึกษาและอ่ืนๆ ในครั้งต่อไป 

กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณผู้ที่ส่งบทความทุกท่านที่ให้
ความสนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ให้
ความร่วมมือร่วมใจจนท าให้วารสารได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา ในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
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